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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl 
Tel.:  +48 124224094
Faks:  +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury IT dla tworzonego zapasowego repozytorium cyfrowego na 
potrzeby archiwów państwowych
Numer referencyjny: DN.21.1.66.2014

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:rchlewicka@ank.gov.pl
http://ank.gov.pl
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Zamawiający oczekuje dostawy platformy do stworzenia prywatnej chmury o funkcjonalnościach 
wyszczególnionych poniżej określonej w z OPZ jako „System”, która będzie pełniła funkcję Zapasowego 
Repozytorium Cyfrowego dla Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem:
1. Dostawę sprzętu i oprogramowania dla ZRC zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 4 - 10.
2. Wykonanie dokumentacji przedwdrożeniowej.
3. Opracowanie scenariuszy testów dla dostarczanego Systemu
4. Montaż i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną dokumentacją 
przedwdrożeniową.
5. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych dostarczanego sprzętu i oprogramowania zgodnie za-
akceptowanym przez Zamawiającego scenariuszem testów.
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonego systemu.
7. Opracowanie procedur utrzymania dostarczonego systemu
8. Szkolenia.
9. Gwarancja na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie.
10. Wsparcie techniczne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_nchlewre
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-042594
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 065-163117
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/03/2021

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) o 
wartości co najmniej 2 500 000,00 złotych brutto, polegające na dostawie, wdrożeniu uruchomieniu i utrzymaniu 
infrastruktury IT do budowy centrum przetwarzania danych składającej się z platformy hiperkonwergentnej, 
macierzy, przełączników SAN, przełączników sieci LAN, routerów, firewalli oraz backup-u
Powinno być:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaż, żee:
należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) o 
wartości co najmniej 2 500 000,00 złotych brutto, polegające na dostawie, wdrożeniu uruchomieniu i utrzymaniu 
infrastruktury IT do budowy centrum przetwarzania danych składającej się z platformy hiperkonwergentnej, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163117-2021:TEXT:PL:HTML
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macierzy w postaci dedykowanego rozwiązania sprzętowego, przełączników sieci LAN, routerów, firewalli oraz 
backup-u.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/08/2021
Powinno być:
Data: 23/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


